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Lúc bấy giờ, Chúa Giêsu đang đứng bên bờ hồ Ghênnêsaret và cả một đám đông chen chúc vây 

quanh Ngài để lắng nghe những lời từ Thiên Chúa. 

 

Người nhìn thấy 2 chiếc thuyền neo cạnh bờ hồ, nhưng những ngư phủ đều đã rời khỏi thuyền 

mang lưới đi giặt. 



 

Người bèn bước lên một trong số hai chiếc thuyền đó, chiếc thuyền của ông Simon, rồi yêu cầu 

ông chèo thuyền cách xa bờ một đoạn. 

 

Chúa Giêsu ngồi xuống và từ trên thuyền, Người bắt đầu cất lời giảng dạy cho đám đông. 



 

Khi giảng xong, Chúa Giêsu quay sang nói với ông Simon: “Hãy đưa thuyền đến chỗ nước sâu 

và thả lưới bắt cá đi.” 

 

Ông Simon đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã làm việc cực nhọc suốt cả đêm mà chẳng bắt được 

con cá nào! Nhưng vâng theo lời Thầy, tôi sẽ đi thả lưới.” 



 

Những ngư phủ đã làm như vậy, họ đã kéo lên được rất nhiều cá, cá nhiều đến mức suýt làm rách 

toạc cả lưới. 

 

Thế nên họ ra hiệu cho những người bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp đỡ. Chiếc thuyền kia 

đến và cũng bắt được đầy ắp cá, cá đầy thuyền đến mức thuyền nặng gần chìm. 



 

Thấy thế ông Simon Phêrô bèn phủ phục dưới chân Chúa Giêsu mà thưa rằng: “Lạy Ngài, xin 

hãy tránh xa tôi ra, vì tôi là một kẻ tội lỗi!” Ông Simon và tất cả những người trên thuyền với ông 

lúc ấy đều sửng sốt cực độ với mẻ cá họ vừa bắt được, cả hai ông Giacôbê và Gioan, con trai nhà 

Zêbêđê, là bạn chài của ông Simon cũng kinh ngạc không kém. 

 



Chúa Giêsu bảo với ông Simon: “Đừng sợ, kể từ bây giờ, anh sẽ chài lưới bắt người.” 

 

Thế là họ đưa thuyền trở vào bờ, họ bỏ lại mọi thứ và đi theo Chúa Giêsu. 
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